
26. října – 2. listopadu 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.10. 

Pondělí 30. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín -  není mše svatá 

Úterý 

27.10. 

Úterý 30. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

28.10. 

Svátek sv. Šimona  

a Judy, apoštolů 
STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín - 
není mše svatá 

není modlitební společenství 

Čtvrtek 

29.10. 

Čtvrtek 30. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 9:00 

pohřeb – P.Petr Dokládal   
- v kostele max.10 osob /P.Alois Peroutka/ 

PO ROZVOLNĚNÍ OMEZENÍ BUDE 

OFICIÁLNÍ ROZLOUČENÍ S O. PETREM 

V NAŠEM KOSTELE ZA ÚČASTI  

O. BISKUPA, KNĚŽÍ A VEŘEJNOSTI  

– termín bude včas oznámen 

Koclířov 13:00 

zádušní mše svatá za o.Petra, poté 

uložení do hrobu na hřbitově  

u kostela sv. Filomény a Jakuba 
POHŘEB LZE SLEDOVAT ŽIVĚ na TV NOE 

anebo PŘES WEBOVÉ STRÁNKY: 

www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-

fatimy-51/ 
 

St. Jičín 14:00 
pohřeb – Jaroslava Tomanová  
účast pouze nejbližší příbuzní (max.10 osob) 

/P.Radoslav Skupník / 

Pátek 

30.10. 

Pátek 30. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 

14:00 
pohřeb – Vlastimil Krutílek  
účast pouze nejbližší příbuzní (max.10 osob) 

/P.Radoslav Skupník / 

- není večerní mše svatá 

Sobota 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 
St. Jičín 

16:00-

17:30  
příležitost ke svátosti smíření 

/P.Alois Peroutka, P.Jakub Vavrečka/ 
- není večerní mše svatá 

16:00 TICHÁ ADORACE  /do 19:00/ 

Neděle 

1.11. 

Slavnost  

VŠECH 

SVATÝCH 
 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  

10:15 
mše svatá za farníky 
BEZ ÚČASTI LIDU /P.Alois Peroutka/ 

11:00 - 

12:00 
možnost individuálního přijetí 

sv. přijímání (rodina nebo po dvojicích) 

St. Lhota 

- není mše svatá 

11:00 - 

12:00 

 

příležitost ke svátosti smíření  

+ možnost přijetí sv. přijímání 
/P.Alois Peroutka/ 

Pondělí 

2.11. 

Vzpomínka  

na všechny  

věrné zemřelé 

St. Jičín 

16:00 
mše svatá za všechny věrné 

zemřelé /P.Alois/ BEZ ÚČASTI LIDU  

16:30-

17:00 
příležitost ke svátosti smíření 

a možnost přijetí sv. přijímání 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

OTEVŘENÍ PŘEDSÍNĚ STAROJICKÉHO KOSTELA K SOUKROMÉ MODLITBĚ  

– ve všedních dnech od 14:00 do 17:00, v sobotu a v neděli od 12:00 do 17:00 hod. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

25.10.2020        30. neděle v mezidobí            48./ročník XI. 
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. 

Osvědčené a praktické tipy  
k přežívání současné situace 

V současné situaci světové pandemie, kdy se nacházíme ve stavu ohrožení 
a kdy jsou zavedena přísná opatření, nás může nepříjemně doléhat strach  
a stres. Jak se s těmito vlivy úspěšně vypořádávat, aby naši situaci ještě 
nezhoršovaly? Nabízíme vám několik praktických postřehů od jedné zemité 
psychoterapeutky spolupracující s redakcí webu vira.cz 

o Jak zacházet se strachem 
Strach je přirozenou reakcí na neznámé. V současné době celosvětové pandemie je to velmi 
aktuální. Situace se mění po několika hodinách a tak se člověku ztrácí jistoty, které před pár 
hodinami ještě měl. Je to zátěžový čas.  

Historicky přirozená reakce na strach je například ustrnutí - tedy zůstávám uzavřený v úzkosti 
a ta mě ochromuje a bere mi možnost akce. Další reakcí je únik - v tomto případě například 
bagatelizace, nepřipouštění si nebezpečí anebo útok  - chováme se s cílem vlastního zájmu 
hlava nehlava, bez ohledu na ostatní.  

Vypadá to, že strach nám nepřináší objektivně nic dobrého. Přesto člověka upozorňuje  
na blížící se nebezpečí, aby ho mohl nějak zpracovat a udělat rozhodnutí, jak s ním naloží. 
Pociťovat strach tedy není negativní, je ale potřeba, abychom si vytvořili strategii, která nám 
pomůže jej překonat a usměrnit. Nejlepší obranou proti strachu je akce - může to být akce 
nabízené pomoci sousedovi, můžeme si pohrát se svými dětmi, nebo si konečně přečíst 
nějaké knihy. Lze se také podílet na domácím úklidu, pustit si na počítači přednášky,  
navázat znovu vztah s milujícím Bohem atd. 

o Komunikovat o obavách 

V současné vypjaté situaci je dobré, abychom nebyli 
sami. Abychom své obavy mohli s někým sdílet.  
Mluvit o nich. Tím nad nimi získáváme nadhled a vládu.  

o Nezapomínejme na seniory 

Je potřeba být ve spojení se staršími lidmi, příbuznými. Je dobré, aby se také starší lidé sami 
učili ozvat se druhým, abychom jim tak mohli pomoci s jejich potřebami a tím aby měli 
možnost opory. Starejme se například i o to, aby měli dostatečný kredit na svých telefonech. 
Pro důchodce z celé republiky slouží Linka seniorů. Na číslo 800 200 007 je možné volat 
zdarma.  

o Jak být doma spolu, zvlášť pokud nám to neklape… 
Protože jsme v mimořádné situaci, tak je třeba se také mimořádně chovat. Mnozí lidé se 
oprávněně obávají, jak zvládnou, když budou spolu doma. Zejména ti, kterým to nějak 
neklape. Je potřeba si ale uvědomit, že ti nejbližší se ale v tak vypjatých časech stávají těmi, 
kteří nás mohou zachraňovat. Možná jsou jediní, o které se můžeme opřít. A tak je moudré 

http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/
http://www.cm-fatima.cz/m/primy-prenos-z-cm-fatimy-51/
http://farnostsj.cz/


pokusit se přestat se spory a v zájmu dobrého přežití obrátit pohled na to, kým si máme být  
a začít spolupracovat.  

Být spolu a na sobě závislí je pro některé opravdu zátěžová zkouška - současná situace ale není 
stejná, jako když si manželé zajedou po dlouhé době na dovolenou a zjistí, že spolu neumí být.  
V této situaci je potřeba vytvořit znovu jednotku v zájmu „přežití“, při kterém je potřeba, aby šly 
výhrady a zranění stranou. Může to být právě jakási výzva hledání cest opět k sobě pod vlivem 
vnějšího „ohrožení“.  

o Abychom mohli lásku dávat, je třeba ji někde čerpat 
Dobrému prožití může napomoci i všímavost ke svým možnostem a potřebám druhých. Je to čas, 
ve kterém bychom mohli oprášit lásku v nás, která je darem od Boha a dát ji k dispozici své rodině, 
svým blízkým, svému okolí.  

Je proto ale třeba být napojeni na pra-zdroj lásky, abychom měli odkud brát. Současná situace je 
tedy i výzvou a novou příležitostí obracet se k Bohu nejen se svým strachem, ale znovu přijmout to, 
že má každého z nás osobně rád, přivlastnit si ten VIP osobní vztah milovaného Božího dítěte  
a být u Něj ve vztahovém bezpečí. Kontakt s Ním je oázou, ve které můžeme nabírat síly. A tím 
vyvažovat nebezpečí vnější. Přes vědomí strachu tak lze  být dobré mysli. A z přijaté lásky jako 
odpověď na ni, volit takové reakce, které jsou láskou. K nám samým i k ostatním. 

o Změna je nepříjemná, ale „změna je život“ 
Někdy není snadné měnící se situaci zvládnout, protože máme své představy o tom, jak by měl  
náš život vypadat. Náhlé změny a naboření našich představ v nás vyvolává zklamání, otrávenost, 
únavu a nejistotu. Pokud ale těmito situacemi dobře a s užitkem projdeme, vybavují nás psychickou 
odolností a pružností k žití. Je potřeba na čas své zajeté představy odložit a být tady a teď  
a na nastalou situaci reagovat uvážlivě.  

Nebagatelizovat současnou situaci, ale být praktičtí a ohleduplní.  Takto náročné situace pak mohou 
být úrodným polem pro zázraky. Je dobré, abychom dodržovali nějaký vytyčený řád. Současná 
situace není dovolená ani prázdniny. Lelkování nepřispívá ničemu dobrému. Je dobré udržovat 
obvyklé rituály. Udržovat hygienu, vypadat hezky, dodržovat dobu spánku a bdění. Je dobré si 
utvořit plán na den. Na konci dne si říct, jak jsme ho naplnili a udělat plán na další. Staré osvědčené 
klášterní pravidlo zní „Dodržuj řád a on podrží tebe“. Je to strategie, jak se „nerozblemcnout“ jako 
sulc a následně nepropadnout depresi. 

o Krize jako výzva i dar, aneb všeho dočasu 
Stejně jako každá jiná krize, může i tato posloužit jako výzva a dar - k něčemu lepšímu, 
kvalitnějšímu a většímu. Uvnitř nás i kolem nás. Je potřeba se na vše podívat z perspektivy života - 
V rámci života je to jen velmi krátký úsek našeho omezení a zatížení. Současná situace měla 
začátek, bude mít i konec. Je to otázka zřejmě několika měsíců. A to není tak dlouhá doba na to, 
abychom ji nemohli zvládnout. Je to vlastně jen velmi krátká, i když intenzivní doba, kterou vystřídá 
zas doba jiná. Vidina konečnosti této doby nám může pomoci se v ní neutopit, ale přelétnout ji  
a využít tento darovaný čas k něčemu novému a dobrému.                                               /www.vira.cz/ 

Různá oznámení 

Modleme se, prosíme, za nového pastýře pro naši farnost 

– můžeme zvolit různé modlitby, např. Novénu odevzdanosti a Litanii k sv. Janu 

Maria Vianney, patronu kněží (modlitby najdete v příloze tohoto zpravodaje).  

Možnost získat dušičkové odpustky  
bude kvůli pandemii prodloužena 

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila,  
že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato 
možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla 
nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je 
tato možnosti i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020 (tj. pokud 
z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu). 

V dekretu s podpisy hlavního penitenciáře kardinála Maura Piacenzy a regenta Mons. 
Krzysztofa Nykiela stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den  
v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby Otčenáš  

a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na 
úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to  
i všednímu).  Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů 
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou 
získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, 
zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další 
podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem 
Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. Mohou to být např. ranní chvály 
nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství 
nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku  
z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku 
milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.  

Nová opatření znamenají bohoslužby bez věřících.  

Biskupové vyzvali k individuální pastoraci 
Od čtvrtka 22. 10. vstoupila na území ČR v platnost další, přísnější preventivní 
opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Vláda rozhodla, že po dobu vyhlášeného 
nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé 
České republiky. Omezení pohybu osob a pobývání na veřejně přístupných místech v počtu 
maximálně dvou osob se vztahuje i na bohoslužby s výjimkou svateb a pohřbů, kde je 
povolena účast 10 osob. 

Na veřejnost může spolu jen rodina, ostatní jen po dvou 
Stejně jako na jaře tohoto roku bude z tohoto zákazu existovat několik výjimek. Lidé mohou cestovat 
za zaměstnáním, v souvislosti s podnikáním, vydat se za rodinou, na nákupy základních životních 
potřeb a na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé mohou také vyjít do parku nebo jinam do přírody. 
Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti budou moci společně pohybovat jen 
dvě osoby. Kdo má vlastní chalupu nebo jinou rekreační nemovitost, může na ni bez omezení vyjet. 

Mezi povoláními s výjimkou jsou i duchovní 
Mezi výjimkami v seznamu povolání, na něž se vládní nařízení o omezení volného pohybu nevztahuje, 
uvedeno také poskytování individuální duchovní péče a služby. K tomu, aby kněží byli lidem nablízku 
a připraveni poskytovat i v této těžké době individuální duchovní péči, vyzvali také čeští a moravští 
biskupové. „Společně s ostatními biskupy vybízím, abychom zůstali lidem nablízku a byli připraveni 
poskytnout duchovní útěchu, pomoc a povzbuzení. I během přísných omezení je možné a potřebné 
poskytovat individuální duchovní péči při dodržení hygienických opatření.“ uvedl biskup Martin David. 

Omezení pohybu platí i pro kostely 
Nová opatření prakticky znamenají zrušení veškerých veřejných bohoslužeb. „Mše svaté budou 
slavené bez přítomnosti věřících a vysílané prostřednictvím kamery YouTube,“ uvedl krátce  
po vyhlášení nových opatření duchovní správce farnosti Hukvaldy a Rychaltice Zdenko Vavro. Ve své 
farnosti pak zavedl systém pro individuální udělování svatého přijímání. „Přistoupit ke svatému 
přijímání bude možné po skončení neveřejné bohoslužby a pouze tak, že do kostela vstoupí vždy jen 
jeden věřící. Až z kostela odejde, může do chrámu vejít další," popsal P.Vavro, který nabádá farníky, 
aby tuto možnost využívali jen lidé bez příznaků nemoci. Způsob poskytování svátostí 
jednotlivcům si každá farnost nastaví podle svých možností. Duchovní správci o individuální 
pastoraci v době nouzového stavu informují na farních webových stránkách nebo Facebooku. /www.doo.cz/ 
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